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Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at Nordreisa kommune har Kommunedelplan for 

idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2021-2024 på høring og vi benytter muligheten 

til å komme med våre innspill i det følgende. FNF Troms er et samarbeidsnettverk mellom ulike 

natur- og friluftslivsorganisasjoner i Troms og det er på bakgrunn av disse interessene vi gir vårt 

innspill. Muligheten til god medvirkning for lokale lag og foreninger synes også godt ivaretatt i 

gjeldende plan.  

Generelt 

FNF Troms mener det er svært positivt at Nordreisa kommune følger opp arbeidet med friluftsliv og 

folkehelse gjennom denne planen. Vi mener også at fokuset på et godt samarbeid og ivaretakelse av 

frivilligheten i kommunen er svært bra- det frivillige arbeidet som legges ned er uvurderlig og bør tas 

vare på. Nordreisa kommune har rike naturområder og et svært godt potensiale for alle typer 

friluftsliv til gode for befolkning og besøkende. Vi håper også at det kan komme enda bedre frem i 

planen koblingen mellom folkehelse og friluftsliv- og spesielt nærturen. Friluftslivsorganisasjoner har 

også mye kompetanse og gode tilbud som vi håper kan løftes enda mer frem i folkehelsearbeidet.  

Friluftsliv; overordnende planer og retningslinjer.  

I gjeldende plan er det vist til Troms fylkeskommunes Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 

2016-2027 og det håper vi videreføres. I tillegg bør det vises til overordnede nasjonale planer og 

retningslinjer. Vi mener det bør være en forankring til Handlingsplan for friluftsliv: Natur som kilde til 
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helse og livskvalitet (Klima og miljødepartementet 2018.1 Vi trekker i det følgende frem noen utdrag 

fra handlingsplanen som viser relevansen av å følge d i de kommunale planene for friluftsliv:  

 

«Regjeringen legger med dette frem en handlingsplan for friluftsliv, som skal bidra 

til å øke befolkningens deltakelse i friluftsliv og medvirke til at attraktive 

friluftslivsområder ivaretas og utvikles.»2 

«Regjeringen ønsker å bidra til at enda flere utøver friluftsliv, og får oppleve 

friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Denne 

handlingsplanen skal 

bidra til dette. Handlingsplanen er en oppfølging av Meld. St. 18 (2015–2016) 

«Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet», som ble behandlet av 

Stortinget 20. oktober 2016. Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom 

alle departementene, og viser de viktigste tiltakene og føringene i Regjeringens 

arbeid med friluftsliv.»3 

«Mens stortingsmeldingen også inneholder faglige beskrivelser og analyser om 

utviklingstrekk og aktuelle aspekter og problemstillinger rundt friluftsliv, er 

handlingsplanen konsentrert om tiltak, føringer og virkemidler»4 

 

1 Tilgjengelig her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlin

gsplan_uu.pdf  

 
2 Ibid 
3 Handlingsplan for friluftsliv: Natur som kilde til helse og livskvalitet (Klima og miljødepartementet 2018) s. 6 
4 Handlingsplan for friluftsliv: Natur som kilde til helse og livskvalitet (Klima og miljødepartementet 2018) s. 7 
Vår utheving.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
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Turstier: hensyn og tilrettelegging 

FNF Troms mener det er positivt at kommunen har fokus på verdien av turstier og turruter for 

befolkningen. Det er også positivt at Nord-Troms friluftsråd gjør et solid arbeid og at verdsetting og 

kartlegging av friluftsområder er ferdigstilt i Nordreisa. Det er vårt håp at disse områdene tas vare på 

i kommende arealplaner og arealdisponeringer slik at disse bevares og utvikles på en god måte.  

FNF Troms deltar i et prosjekt der friluftsrådene i Troms og fylkeskommunen har ansvar for 

igangsetting og kartlegging av ferdselsårene i det nasjonalt forankrede prosjektet Ferdselsårer for 

friluftsliv (Ferdselsåreprosjektet). 5 Vi mener en henvisning til dette prosjektet og mulighetene det gir 

for en helhetlig plan over ferdselsårene i kommunen ville vært positivt. Dette prosjektet gir gode 

muligheter for medvirkning (spesielt for frivillige lag og foreninger), gode kanaliseringsprosjekter der 

hensyn til nåværende bruk, sårbar natur og bærekraftig besøksforvaltning kan samordnes til beste 

for muligheten til friluftsliv for alle i Nordreisa kommune. 

Tilrettelegging og vedlikehold av turstier er et viktig og omfattende arbeide. I den senere tid har det 

også blitt mer fokus på naturvennlig tilrettelegging av turstier og turruter. FNF Troms mener at 

kommunedelplanen bør ha en henvisning til den nye veilederen Naturvennlig tilrettelegging for 

Friluftsliv.6 Nordreisa har mange og flotte naturområder som bør ivaretas også i tilrettelegging for 

friluftsliv. Det heter i forordet til veilederen (omfatter også mer enn turstier):  

«Tilrettelegging for friluftsliv skal bidra til økt deltakelse i friluftsliv og til 

miljøengasjement, glede, trivsel og god helse for alle grupper i befolkningen. 

Gjennom naturvennlig tilrettelegging oppnås dette med så liten miljøbelastning 

og så små inngrep i naturmiljøet og kulturlandskapet som mulig samtidig som 

naturmangfoldet og kvaliteten på friluftslivsopplevelsen ivaretas. Naturvennlig 

tilrettelegging tar hensyn til landskapet, naturen og kulturarvens tålegrenser. I et 

bredt miljøperspektiv innebærer det også at en er bevisst den totale 

ressursbruken, transportbehov,  

klima- og forurensningsproblematikk og at friluftslivet utøves innen rammene av 

en bærekraftig utvikling.» 

 

Læring i friluft- implementering av økt bruk av uteklasserommet med stort potensiale for at barn og 

unge tidligere får erfare naturglede, økt lokalkunnskap, mestring og kreativitet i skolen; 

 

«Friluftsliv handler om å ha nok attraktive arealer som vi har rett til å ferdes på, 

og som er tilrettelagt for bruk. Vi må jobbe med motivasjon og opplæring til 

 

5 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/ferdselsarer-for-friluftsliv/  
6 Naturvennlig tilrettelegging for Friluftsliv Veileder M-1326: 2019, Miljødirektoratet. Tilgjengelig her: 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf 
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/ferdselsarer-for-friluftsliv/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf


  

Side 4 av 4 

friluftsliv overfor barn og unge. Her gjør de frivillige organisasjonene en svært god 

jobb. Skoler og barnehager gjør en viktig jobb når de vektlegger friluftsliv og 

bruker naturen som læringsarena. Gir vi barn og unge kunnskap og opplevelser 

i friluftsliv, vil dette bli en kilde til helse og livskvalitet gjennom hele livet.»7 

 

Læring i friluft og mer friluftsliv i skolen implementeres i disse dager, og Nord-Troms friluftsråd er 

med på et slikt prosjekt. I sitatet ovenfor hentet fra handlingsplanen for friluftsliv og folkehelse er 

denne sammenhengen fremhevet i forordet. FNF Troms deltar også i prosjektet om Læring i friluft i 

Troms, og vil understreke betydningen av gode friluftsmuligheter tilgjengelig for skoler og 

barnehager. Dette mener vi er viktig å forankre også i kommunedelplanen- og vi minner om at 

frivillige organisasjoner ofte har god kompetanse når det gjelder hvilke områder som er viktige for 

denne type bruk og opplæring. Vi vil oppfordre kommunen til å ha kjennskap til hvilke lag og 

foreninger som er involvert i arbeid med mer læring i friluft.  I desember 2019 arrangerte FNF Troms, 

som bidrag til prosjektet Læring i friluft, et seminar der et utvalg av våre tilsluttede organisasjoner 

presenterte sine erfaringer med dette temaet og delte av sin kompetanse.8  

Forum for natur og friluftsliv Troms håper kommunen tar kontakt om det er noe vi kan bidra med i 

arbeidet med frivillighet, folkehelse og friluftsliv.  

 

Med det ønsker vi Nordreisa kommune lykke til i det videre arbeidet og har tillit til at natur og 

friluftslivsinteressene blir godt ivaretatt.  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

 

 

_____________________________  

Christine Myrseth 

Koordinator 

FNF Troms 

 

 

 

 

7 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu
.pdf s. 3 
8 https://fnf-nett.no/troms/oppsummering-laering-i-friluft-troms-og-veien-videre/  

https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
https://fnf-nett.no/troms/oppsummering-laering-i-friluft-troms-og-veien-videre/

